
#33 [3033] 8 — 14 листопада 2018

„Молодь – 
рушій змін“ 

Володимир Беньо: 



ВАША ДУМКА

ЧИ МОЖЕ МОЛОДЬ ЗМІНИТИ УКРАЇНУ?

Марія Тупичак, студентка третього курсу Інституту 
економіки і менеджменту:

„Старшому поколінню пора 
відпочивати“

Молодь може змінити майбутнє, але для цього має 
бути мислячою і рухатися у правильному напрямку, 
забути про стереотипи і мейнстрими. Будьте індивіду-
альними, і тоді — все в наших руках. Гадаю, що старшому 
поколінню давно пора відпочивати і дати дорогу молодим, 
бо в нас багато нових ідей. Можливо, в Україні потрапити до 
політики дуже складно, але якщо людина „пробивна“, то їй усе вдасться. Доказ —  
мій одногрупник: він — помічник депутата, хоч за освітою є менеджером.

Надія Ващеня, студентка шостого курсу Інституту 
енергетики та систем керування:

„Головне — бути відповідальним“
Цілком може, але це залежить від самої молоді. Пере-
дусім потрібно опиратися на правильні цінності, мати 
свої переконання. Важливо не мовчати та бути ініціа-
тивним — я бачу проблему і говорю про неї. Потрібно 
бути більш зрілими і відповідальними за свої вчинки. Ди-
віться на себе і здійснюйте зміни у своєму середовищі. У 
політику потрапити не так складно, але, щоб бути впливовим, 
варто мати власну позицію, інакше впливатиме оточення і тебе затяг-
не в „болото“. Якщо дотримуєшся християнських цінностей — діятимеш правильно.

Міркувала й опитувала Анастасія МОЗГОВА

— Громадянське суспіль-
ство України нині за-
роджується, воно має 
сильний потенціал „ви-
тягнути“ Україну. Впевне-
ний, не сучасні політики 
і не протестувальники 
на Банковій запровадять 
якісні зміни. Вони поч-
нуться саме знизу: консо-
лідація та розуміння, що 
ніхто замість нас цього 
робити не буде, — ос-
новні умови. Якщо ми не 
будемо активні й не дома-
гатимемося змін — вони 
не з’являться. Немає ча-
рівної палички чи людей, 
які за жестом вказівно-
го пальця докорінно все 
перебудують. Потрібно 
працювати і розуміти, що 
ми всі творимо цю країну, 
і якщо ти вже залишився 
тут, а не виїхав, ти відпо-
відальний за державу та 
свою роль у її добробуті.

Нині вже виросло поколін-
ня, народжене в незалеж-
ній Україні — воно спро-
можне й готове брати на 
себе відповідальність за 
долю держави, але йому 
всіляко перешкоджають 
це зробити. Тому потріб-
но голосувати за молодь, 
за своїх однодумців. Вва-
жаю, що одним із важли-
вих критеріїв у цій справі 
справді є вік. Однак, якщо 
вже йти в політику, то з 
конкретною метою і з чіт-
кими пропозиціями змін. 
Так, це проблематично, 
бо невигідно для сталих 
політиків, але якщо ми 
будемо справді хотіти 
змін і об’єднуватися — 
втілимо багато корисних 
речей. Сьогодні на влас-
ному досвіді, особливо 
після Революції Гідності, 
я бачу хороші можливо-
сті для молоді — завдяки 
громадській діяльності 
зрозумів, що я хочу та 
реально можу змінити на 
місці, — запевняє гро-
мадський активіст Воло-
димир Беньо.

Продовження теми на 8 с. 

Кирило Дудік, студент п’ятого курсу Інституту 
архітектури:

„Покращити життя може кожен“
Молодь має такий шанс, але вже після завершення 
університету. Зміни — питання досвіду і можливостей. 
Коли людина закінчує університет, починає працювати, 

вона стає більш досвідчена й може змінювати щось у га-
лузі своєї діяльності, таким чином — Україну. Окрім цьо-

го, змінити країну можна і за допомогою простих речей —  
наприклад, якщо бути культурним, не смітити. Значну роль у 

цьому також відіграють громадські об’єднання. Покращувати життя може кожен 
і щодня, але запровадити зміни на глобальному рівні студенти не мають шансів.

Юрій Фединець, студент третього курсу Інституту 
комп’ютерних технологій, автоматики та метрології:

„У політику молодь не 
допустять“
Це досить складне питання, хоча шанс є. Я лише 
вступив до університету, тому не впевнений, що можу 

щось змінити. Чи має молодь шанс бути успішною у 
політиці — думаю, що ні. На мою думку, ніхто зі сучас-

ного керівництва такого не дозволить. Окрім цього, щоб 
йти в політику, треба мати спеціальну освіту — не може, 

наприклад, філолог за це братися — людина повинна бути компетентною. Наша 
проблема в тому, що наші політики якраз і не мають відповідної освіти.
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NOTA BENE!

РОБОТА У ПРЕСТИЖНІЙ ФІРМІ — ЦЕ РЕАЛЬНО!

Представники SoftServe зустрілися зі студентами 
ІТРЕ. Зустріч відбулася за сприяння відділу 
працевлаштування та зв’язків із виробництвом 
Львівської політехніки.

Під час представлення студен-
ти різних курсів дізналися про те, 
що свого часу SoftServe створили 
саме випускники Львівської полі-
техніки. На сьогодні фірма потуж-
но розвивається і має офіс у США. 
Періодично сюди запрошують но-
вих працівників і влаштовують їм 
безоплатне навчання професій-
них навичок. Цього разу студен-
тів теж запрошують на навчання, 
а після того — на стажування й 
на роботу, де початкова платня 
— 500 $. Пропонувати свої кан-
дидатури можуть і студенти-те-
лекомунікаційники. На зустрічі 
вони дізналися про програму 
стажування та можливості після 
її завершення.

Ірина МАРТИН

КРЕДОБАНК ПРОПОНУЄ ОПЛАЧУВАНЕ 
СТАЖУВАННЯ

Про це розповіли студен-
там Інституту підприєм-
ництва та перспективних 
технологій представники 
банку. Зустріч відбулася в 
рамках проекту „Фінансова 
(цифрова) грамотність та 
компетентність студентів“.

Програма „Абсольвент“ діє вже 
не перший рік. Вона передбачена 
для всіх студентів, які вивчають бан-
ківські спеціальності. Для участі в 
ній потрібно написати мотиваційно-
го листа та пройти співбесіду. Щоб 
зреалізувати програму, у головному 
офісі створили 25 робочих місць, а 
у відділеннях — ще 5. Для стажистів 
створили посади, окремий фонд оп-
лати праці, подбали про техніку. 

Таке стажування — це нагода 
вивчити роботу банку та навчити-
ся виконувати конкретні завдання, 
передбачені конкретною посадою. 
Кожен учасник матиме досвідче-
ного наставника. Найкращі ста-
жисти зможуть працевлаштува-
тися в банку. 

Представники установи — 
керівник прес-служби Віктор 
Гальчинський і директор де-
партаменту роботи з персона-
лом Галина Бороха — відповіли 
на запитання, що стосувалися 
практичних кроків відбору для 
участі в стажуванні, можливості 
проходження практики та май-
бутнього працевлаштування. 

Заступник директора інститу-
ту Юрій Слюсарчук подякував 
банкірам і висловив сподіван-
ня, що студенти скористаються 
нагодою стажування в одному з 
найкращих банків України. Захід 
ініціював доцент кафедри фінан-
сів, обліку і аналізу Лев Кльоба.

Ірина МАРТИН
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СТУДІЇ

ЗРОСТАЄШ ТОДІ, КОЛИ ВМІЄШ ПРАЦЮВАТИ

Випускники Львівської 
політехніки, які успішно 
реалізовуються як фахівці 
Кредобанку, зустрілися зі 
студентами, що навчаються 
в Інституті підприємництва 
та перспективних тех-
нологій, і поділилися з 
ними формулою свого 
успіху. Зустріч відбулася в 
рамках проекту „Фінансова 
(цифрова) грамотність 
студентів та учнів підшефних 
шкіл“, який координує 
доцент Лев Кльоба.

У кожного з них — власний 
життєвий досвід, власні здобут-
ки, власний шлях професійного 
зростання й здобуття своїх вер-
шин. Зрештою, не всі свого часу 
думали про роботу в банку й не 
завжди вступали на спеціаль-
ність, пов’язану з фінансами та 
банком. Скажімо, заступник го-
лови правління Кредобанку Олег 
Нога розпочинав свої професійні 
пошуки зі вступу на комп’ютер-
ну спеціальність, а саме — на 
інформаційні технології проек-
тування, — тому що туди всту-
пив його найкращий товариш. 
Під час навчання зміг побувати 
у Великій Британії і саме це, до 
речі, й спонукало його надалі по-

ліпшувати добробут в Україні й 
наближувати його до закордон-
ного рівня. Хоча на роботу до 
Кредобанку потрапив після тре-
тьої спроби, адже перші два рази 
його кандидатуру відхиляли.

Виконавчий директор верти-
калі управління ризиками, кан-
дидат економічних наук Орест 
Кореновський закінчив при-
кладну лінгвістику, однак пра-
цювати почав від другого курсу 
— перекладачем у футбольному 
клубі. А заступник директора 
департаменту електронного біз-
несу Юрій Симоненко закінчив 
саме ІППТ — спершу навчався 
у його Дрогобицькій філії, а вже 
на старших курсах — у Львові. 

Коли почав працювати в банку, 
то перших півроку доїжджав на 
роботу зі свого містечка Бори-
слава. 

Що ж допомогло і допома-
гає успішним банкірам? Уза-
гальнивши їхні розповіді, стає 
зрозуміло, що всі вони ставлять 
собі мету і домагаються її. Вони 
вміють правильно розподіляти 
свій час, не боятися помилок, 
адже це шлях до успіху, а також 
обирати добре оточення, спілку-
ватися з позитивними людьми. А 
ще — не заперечують думку, що 
коли приходиш на роботу, до-
ведеться забути все, що вчив в 
університеті, адже знання завж-
ди знадобляться на практиці. Які 
саме? Це вже залежить від місця 
праці. Також суттєво мотивує до-
даткове навчання чи стажування 
за кордоном, як це було в наших 
доповідачів.

Зустріч традиційно заверши-
лася запитаннями, які студенти 
ставили банкірам — запитували 
про здорову й нездорову конку-
ренцію, прийняття важливих рі-
шень, кар’єрне зростання. Бан-
кіри наголосили студентам, що 
тепер, на відміну від того, як було 
ще кілька років тому, у посаді 
людину підвищують не тому, що 
хтось за неї замовив словечко, 
а тому, що вона вміє добре ви-
конувати конкретні справи і має 
добрі результати своєї роботи.
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СТУДІЇ

ЯК РОЗВИНУТИСЯ УКРАЇНІ?  
ЗМІНИТИ СВОЮ „ПРОФЕСІЮ“!

У цьому нас запевняє Президент української асоціації 
Римського клубу, Член-кореспондент Всесвітньої 
академії мистецтва та науки, Народний депутат 
України Віктор Галасюк. Кілька днів тому він зустрівся 
зі студентами ІНЕМ і прочитав їм економічну лекцію про 
перехід від сировинної економіки до індустріальної. 

Стрижнева думка лекції — як 
поліпшити розвиток України. Про 
невтішний стан нашої економіки 
свідчить низький показник вало-
вого внутрішнього продукту, адже 
що вищий ВВП, то більше можли-
востей наповнювати бюджет. Лек-
тор наголосив, що це поняття в 
економіку впровадив лауреат Но-
белівської премії зі США Саймон 
Кузнець, родом з України, який 
навчався в Харкові й 1922 року у 
19-річному віці емігрував звідтіля.   

За статистикою, Україна — одна 
з п’яти країн світу, яка після 1990 
року втратила значну частину 
ВВП. Порівнюючи ВВП нашої дер-
жави і будь-якої європейської, ба-
чимо, що Україна суттєво відстає у 
рівні економічної активності. Чому 
так є і як позбутися цього чинни-
ка? Економіст наголошує, що це 
можна здійснити єдиним шляхом 
— відмовитися від продажу сиро-
вини на зовнішні ринки, а почати 
виробляти власну промислову 
продукцію і її продавати. Цим мо-
жемо вдвічі–втричі підвищити рі-

вень державної економіки. Зако-
номірно, що імпортування сирови-
ни від 2-х до 50-ти разів дешевше 
від імпортування готової продукції, 
виготовленої з цієї ж сировини. А 
якщо взяти до уваги те, що, актив-
но започаткувавши власне вироб-
ництво, в нашій країні з’являться 
нові робочі місця і, відповідно, 
будуть нові надходження до дер-
жавної казни. 

У своїх переконаннях Віктор Га-
ласюк спирається на дослідження 
науковців-економістів світового 
рівня, зокрема українця Богдана 
Гаврилишина та норвежця Ерика 
Райнерта. Отож, країна, мусить 
змінити свою „професію“, тобто 
спеціалізацію розвитку. Тому еко-
номіст заохочує студентів стати 
архітекторами майбутнього, а не 
жертвами, боротися за внутрішній 
ринок і створювати його. 

Лекція виявилася доволі ціка-
вою, наприкінці студенти активно 
ставили свої запитання.

Ірина МАРТИН
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МОН оголосило перший 
конкурс наукових роз-
робок за новими прави-
лами: для фінансування 
робіт переможців не 
проводитимуть тендерні 
закупівлі. Це спростить та 
пришвидшить процедуру 
надання коштів науковцям, 
чиї роботи будуть визнані 
найкращими та отримають 
фінансування держави. 
Розробки відбиратимуть 
за певними пріоритетами: 
інформаційні та комуніка-
ційні технології; енергетика 
та енергоефективність; ра-
ціональне природокорис-
тування; науки про життя, 
нові технології профілакти-
ки та лікування найпоши-
реніших захворювань; нові 
речовини і матеріали.

МОН розробило та затвер-
дило Методичні реко-
мендації для оформлення 
статутів ЗВО.  Документ 
містить загальні рекомен-
дації та конкретні вимоги 
до змісту. Зокрема йдеть-
ся про те, яку інформацію  
треба викласти в статуті, 
чого уникнути і що саме ви-
значити у цьому документі. 

Стартував прийом зая-
вок на участь у конкурсі 
українсько-ізраїльських 
науково-дослідних 
проектів на 2019/20 рр.  
Конкурс  оголосили МОН 
та Міністерство науки і 
технологій держави Ізраїль.  
До участі прийматимуть 
проектні пропозиції з при-
кладної математики та тео- 
ретичної фізики, а також 
Європейської спадщини. 

Затверджено 10 спільних 
проектів на перші україн-
сько-чеські дослідження 
впродовж 2019/20 років. 
Дослідження стосувати-
муться нових речовин та 
матеріалів, екології, біотех-
нологій, енергетики тощо. 
Відповідний Протокол 
підписано під час другого 
засідання Спільного укра-
їнсько-чеського комітету 
з науково-технологічного 
співробітництва, що відбу-
лося у МОН України. 

За матеріалами  
інформагенцій та МОН
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СТУДІЇ

УКРАЇНЦІ В ПОЛЬЩІ ПОТРЕБУЮТЬ 
ПІДТРИМКИ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ

Такого висновку дійшли викладачі кафедри політології 
та міжнародних відносин (ПМВ) ІГСН під час візитів до 
українських громад у Польщі, які вони здійснили в рамках 
українсько-польського наукового проекту „Державна 
політика щодо захисту прав національних меншин: досвід 
України та Польщі“, що почав діяти зі серпня цього року. 

Про це розповідає куратор про-
екту від Львівської політехніки, за-
відувачка кафедри ПМВ Галина Лу-
цишин.

У чому полягає проект?
— Він розрахований на два роки, 

діє у рамках міжнародних наукових 
проектів за підтримки МОН. Тут на 
прикладі трьох воєводств — Вар-
мінсько-Мазурського, Поморського 
і Західнопоморського — наша сторо-
на комплексно досліджує українські 
меншини в Польщі, де, за статисти-
кою, мешкає найбільше українців. 
Це вивчення діяльності національ-
них товариств, українських класів у 
польських школах, громадської, сус-
пільно-політичної активності україн-
ців. Цим проектом хочемо привер-
нути увагу до проблем українців, 
які мешкають у Польщі, посприяти 
їхньому розв’язанню. Зміцнити нау-
кову й культурну співпрацю з ними, 
показати, як розвиваються україн-
ські меншини в цих воєводствах, 
які проблеми мають їхні громади. 
Ми досліджуємо громадську думку, 
здійснюємо моніторинг ЗМІ. 

Аналогічно наші польські коле-
ги досліджують життя та діяльність 
польських меншин у Львівській, Жи-
томирській, Вінницькій областях, де 
їх є найбільше. Завершенням про-
екту буде написання спільної мо-
нографії, де учасники обох сторін 
викладуть свої дослідження щодо 
оцінки діяльності, нормативно-пра-
вової бази, суспільної активності, 
впливу центрів нацменшин, зреш-
тою, успішні приклади українського 
й польського досвіду. 

Позаяк проект діє лише декіль-
ка місяців, то що вже встигли 

здійснити науковці кафедри ПМВ?
У ньому також беруть участь 

професори кафедри Ярина Турчин і 
Микола Бучин, доценти — Леся До-
рош і Олександр Горбач. Ми впро-
довж жовтня побували в трьох воє-

водствах. Зокрема під час візиту до 
Вармінсько-Мазурського воєводства 
зустрілися з головою об’єднання 
українців тієї місцевості Степаном 
Мігусом, взяли участь у міжнарод-
ній конференції „Польща та поляки 
1918–2018 рр. Зміни політичні, сус- 
пільні, економічні і культурні“;  у 
Ґданську — з керівницею об’єднання 
українців цього міста Еллою Кремін-
ською, з директоркою 57-ї школи, у 
якій діють українські класи, Анною 
Лістевнік. Плідною виявилася зустріч 
із відомим польським істориком 
українського походження Ігорем Га-
лагідою. А під час відвідування вис- 
тавки графіки Олега Денисенка по-
спілкувалися з консулом України у 
Ґданську Левом Захарчишиним. У 
Щецині професор Бучин зустрівся з 
помічником воєводи  з питань націо- 
нальних та етнічних меншин Неллі 
Копанською, дослідницею діяльно-
сті нацменшин у Польщі професором 
Доротою Ковалевською, настояте-
лем храму УГКЦ, головою Об’єд-
нання українців цього міста Іваном 
Сирником, учителями української 
мови  Навчального центру для дітей.

Які висновки з цієї поїздки?
— Ми побачили, що головними 

центрами, навколо яких обертається 
культурне життя українців у Польщі, 
є УГКЦ та УПЦ. Роботу українських 
спільнот курує Єдиний центр. Зага-
лом усі українські організації в Поль-
щі доволі активні, мають свої куль-
турні центри, бібліотеки, співпрацю-
ють із консульствами, з місцевими 
органами влади, а більшість подій, 
які вони організовують, мають куль-
турне та освітнє спрямування. Наші 
українські спільноти видають свої 
ЗМІ, а в школах діють українські кла-
си, де після завершення основних 
уроків вивчають мову, літературу, 
історію, культуру України.

Під час поїздки ми відвідали де-
які заходи ІІІ Українського тижня у 

Ґданську: переглянули українські 
документальні фільми, побували на 
концертах і мистецьких виставках. 
Саме там переконалися, яка актив-
на українська громада в Польщі.

А які проблеми польських укра-
їнців вдалося виявити?

— Скажу, що в щорічному бю-
джеті Польщі передбачено фінан-
сову підтримку нацменшин, тому 
Об’єднання українців у Польщі от-
римує свою частку — здебільшо-
го на фінансування культурних та 
освітніх проектів. Однак цього за-
мало. Скажімо, у 57-й школі Ґдан-
ська є декілька українських класів і 
лише один діє за кошти держави, а 
решта фінансують самі батьки. Не 
вистачає посібників для вивчення 
української мови. 

Ми побачили, як Німеччина фі-
нансує свої меншини в Польщі чи 
Польща — своїх в Україні. На жаль, 
польські українці наразі без під-
тримки України на державному 
рівні. 

Найчастіше про проблеми го-
ворять представники Об’єднання 
українців. Вони наголошують на 
важливості зміцнення співпраці з 
Україною, зокрема, на їхню думку, 
доречно було б започаткувати мо-
лодіжні обміни, літні школи — щоб 
діти й молодь більше дізнавалися 
про батьківщину своїх предків, спіл-
кувалися з однолітками, пізнавали 
Україну.

Розмовляла Ірина МАРТИН
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СТУДІЇ

ДУАЛЬНІЙ ОСВІТІ В ПОЛІТЕХНІЦІ БУТИ!

Про зацікавлення Львівської політехніки запровадженням 
практичної компоненти навчання говорять уже щонайменше 
шість років. Та нині від ознайомлення, як ця система діє 
в Німеччині (беруть за зразок для нашого університету), 
переходять до напрацювання відповідної документації. 
Про тонкощі та особливості дуальної системи у Львівській 
політехніці розповів проректор Роман Корж.

— Унікальність По-
літехніки в тому, що в 
нас є добрі передумо-
ви для успішного роз-
витку дуальної систе-
ми освіти. Відповідний 
ґрунт для цього ми по-
чали закладати у 2012–
14 роках. Першу до-
мовленість про науко-
во-технічну співпрацю 
підписали ще в 2012 
році з ТЗВО „ДТЕК“ 
— стратегічним хол-
дингом, що розвиває 
бізнес в енергетичній 
галузі. Відтоді ми крок 
за кроком йдемо до за-
провадження дуальної 
форми навчання в на-
шому університеті. Так, 
викликів є чимало, ми 
знаємо про них і шукає-
мо способи розв’язання. 
Та в будь-якому разі нині 
у Львівській політехніці 
дуальну освіту впрова-
джуватимемо в експе-
риментальному форматі. 
Найімовірніше, залучати-
мемо дві спеціальності в 
університеті і три-чотири 
в коледжі — там навіть 
буде простіше впрова-
дити дворічну програму 
для студентів, які вступа-
ють на навчання після 11 
класу, — пояснив Роман 
Орестович. 

На відміну від Німеч-
чини, де студент спершу 
обирає підприємство, на 
якому працюватиме, а 
потім уже вступає до ко-
леджу чи університету, 
в нас студенти спершу 
обиратимуть навчальний 
заклад, а потім — співп-
рацюватимуть із робото-

давцями, яких допоможе 
підшукати університет.

Якщо говорити про 
німецький досвід дуаль-
ної освіти, то й там не 
кожен університет пра-
цює за цією системою. Є 
окремі чотири навчальні 
заклади: Дуальна вища 
школа Баден Вюртенберг 
(9 500 фірм, 34 000 сту-
дентів), Берлінська вища 
школа економіки і права 
(10 000 студентів), Сак-
сонська академія про-
фесій (5 000 студентів) і 
Дуальна вища школа Ге-
ра-Айзенах. Там студен-
ти навчаються шість се-
местрів — три місяці тео-
ретичне навчання у виші 
і три — навчання на під-
приємстві. У нашій Полі-
техніці ще обдумують, чи 
діятиме саме така схема 
чергування, чи змінена. 
А в майбутньому перед-
бачають сформувати 
взагалі окремий інститут 
дуального навчання.

— Дуальна форма 
навчання дає низку пе-

реваг для студентів. 
Адже, завдяки тісній 
взаємодії теорії і прак-
тики, їхня кар’єра фак-
тично розпочинаєть-
ся ще в університеті. 
Варто наголосити, що 
практичне навчання 
на підприємстві від-
бувається паралельно 
до навчання в універ-
ситеті, а не як звична 
практика. Також і кур-
сові роботи узгоджено 
з теоретичною базою, 
а їх теми надає підпри-
ємство — це гарантує, 

що дослідження студента 
не даремне, а його вико-
ристають для роботи, — 
додав Роман Орестович. 

Уже нині в університе-
ті напрацьовують освітню 
програму, базуючись на 
досвіді Німеччини. Хоча, 
до прикладу, у Львів-
ській політехніці досвід 
Інституту енергетики та 
систем керування є про-
образ дуальної освіти. 

— У тому, що Украї-
на розвиватиме дуальну 
освіту — сумнівів нема. 
Бо це давно затребува-
но й дасть можливість 
змінити підхід і до нав-
чання, і до пошуку робо-
ти. Адже, не таємниця, 

що нині в нашій державі 
брак відповідних фахівців 
мало не в усіх галузях. 19 
вересня цього року з’яви-
лося розпорядження Ка-
бінету Міністрів України 
„Про схвалення Концеп-
ції підготовки фахівців 
за дуальною формою 
здобуття освіти“. Саме 
завдяки дуальній освіті 
сподіваються розв’яза-
ти проблему недостат-
нього рівня готовності 
багатьох випускників 
вишів, а також і профтех- 
освіти до самостійної 
професійної діяльності, 
а також — першого міс-
ця праці, — додав про-
ректор. — Окремо вимо-
ги ставитимемо також і 
до викладачів. Зрозумі-
ло, що лише теоретич-
ної бази знань — зама-
ло, тому викладатимуть 
ті, хто має практичний 
досвід. Також запрошу-
ватимемо на викладан-
ня й провідних фахівців 
із фірм та підприємств. 
Це убезпечить від вик- 

ладання за застарілою 
програмою, яка відірва-
на від реальних потреб 
сучасного ринку праці.

Ще однією особливіс-
тю дуальної освіти є те, 
що праця кожного сту-
дента під час навчання 
починатиметься із най-
нижчого рівня. За півроку 
студент має вирости до 
майстра. Це сприятиме 
адаптації до промис-
ловості та підвищення 
знань професії.

Наталія ПАВЛИШИН

У тому, що Україна розвиватиме 
дуальну освіту — сумнівів нема. Бо це 
давно затребувано й дасть можливість 
змінити підхід і до навчання, і до по-
шуку роботи. 
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СУСПІЛЬСТВО

МОЛОДЬ — РУШІЙ ЗМІН
Володимир Беньо — 25 років, львів’янин, випускник 
Львівської політехніки, член громадської організації 
„Розвиток громади“, Голова громадської ради при 
державній архітектурно-будівельній інспекції у 
Львівській області. Власним прикладом хлопець 
доводить: молодь може змінювати Україну.

Хочу бути корисним 
для суспільства

— Постійну громадську діяль-
ність розгорнув три роки тому. 
Найбільш активний етап, що триває 
досі, розпочався з пропозиції очоли-
ти осередок ГО „Розвиток громади“ 
в Брюховичах із метою створення 
соціальних проектів. Я прийняв про-
позицію, зібрав команду і ми спря-
мували діяльність на незахищені 
верстви населення, заклади освіти, 
розвиток селища. Згодом зрозумів: 
хочу змінювати те, що неправильно. 
Зізнаюся — зіграли амбіції і перфек-
ціонізм. Тому я подався на відбір до 
антикорупційної школи, яку орга-
нізовувала Львівська бізнес-шко-
ла при УКУ спільно з Transparency 
International та виданням „Україн-
ська правда“. Закінчив її і в межах 
„Розвитку громади“ взяв активну 
участь у моніторингу містобудівної 
документації, котру погоджує та за-
тверджує ЛМР. У цьому мені суттє-
во допомагає освіта: у Політехніці я 
отримав фах „геоінформаційні сис-
теми та технології“. Після виявлення 
певного порушення у цих докумен-
тах на виконавчому комітеті ЛМР чи 
на громадських слуханнях озвучу-
вав його як член нашої ГО. Далі зро-
зумів, що можна якісно об’єднува-
тися з однодумцями та натрапив на 
формування Громадської ради при 
державній архітектурно-будівельній 
інспекції у Львівській області — її ді-
яльність виявилася дуже близька до 
галузі, котру моніторимо ми, тож 
мене делегували, як представника 
ГО, а на першому засіданні обрали 
головою Ради. 

Громадський сектор 
результативніший  
за політикум

— Я не займаюся політикою, хоч 
багато хто так думає. Діяльність у 
громадському секторі є значно ре-

зультативніша у плані впровадження 
змін. Від початку роботи Ради ми-
нуло чотири місяці, упродовж яких 
ми розгорнули активну діяльність і 
вже допомогли декільком громадам 
та установам різних районів Львова 
обстояти свої інтереси. Незаконні 
забудови, порушення державних 
будівельних норм і законодавства 
загалом — поле нашої специфіки. З 
останніх напрацювань — чотири зе-
мельні ділянки, де ми не допустили 
їх переведення у житлову забудову 
— натомість там заплановано зве-
дення дитячих садочків, школи й 
парку.

Громадська рада — консульта-
тивно-дорадчий орган, майданчик 
для конструктивного спілкування, 
„місток“ між громадськістю й держ-
службовцями, представниками кон-
тролюючих органів тощо. Ми ана-
лізуємо документацію, яка до нас 
доходить від звернень громадян. 
Громадська рада не всесильна, але 
якщо порушення законодавства або 
прав громадян справді є, ми можемо 
змусити відповідний орган звернути 
на це увагу. У нашій команді є юрис-
ти, представники будівельного біз-
несу та інші компетентні в цій галузі 
люди. Трапляються ситуації, коли 
мешканці безпідставно скаржаться 
на держустанови — ми аналізуємо 
документацію і з’ясовуємо, чи проб- 
лема справді є. На кожному засі-
данні нашої Ради присутні чинов- 
ники, які не лише слухають львів’ян, 
а й чують, таким чином привертаємо 
увагу до проблем людей. Це справді 
діє: коли негативно налаштовані до 
держслужбовців люди бачать, що і 
серед керівництва є незаангажова-
ні представники, готові вислухати й 
допомогти на волонтерських заса-
дах, формується поле довіри. 

Наприкінці жовтня я був у Фран-
ції на конференції „Євроатлантична 
інтеграція України: правова, соці-
альна, економічна, політична скла-
дова“, де розповідав про роль гро-

мадянського суспільства, зокрема 
громадських організацій і рад, у змі-
нах на місцях. Учасники конферен-
ції — дуже цікаві люди, наприклад, 
дипломати, помічники сенаторів 
США, радник щодо євроінтегра-
ції. Скоро лечу до Грузії — у Тбілісі 
відбуватиметься ІІ етап Міжнарод-
ної конференції „Лідери східного 
партнерства заради змін“. Її метою 
є залучення молоді України, Грузії та 
Молдови — держав, що наблизилися 
до євроінтеграції, але наразі мають 
багато внутрішніх суспільних викли-
ків, — до дискусії на тему євроінте-
грації. Такі події — обмін досвідом, 
налагодження контактів, можливість 
заручитися підтримкою і знайти ме-
тоди для вирішення проблем.

Зміни = 
відповідальність

— Найбільша проблема — коли 
в українську політику йдуть моло-
ді світлі голови, вони падають у 
те саме „болото“. Ложка меду не 
покращить бочку дьогтю, тому 
треба об’єднуватися з однодум-
цями. Я дуже шкодую, що не ви-
користав потенціал профкому і 
студентських ГО. Там є багато 
ініціативних людей, з яких можна 
створювати команду, разом роби-
ти цікаві, корисні проекти. Якщо ви 
справді хочете щось змінювати й 
готові присвятити себе цьому — 
громадські організації шукають 
молодь. Але не сподівайтесь, що 
тут ви одразу зможете докорінно 
змінити Україну, і ще й заробити 
величезні гроші.

Варто розуміти, що відпові-
дальність за майбутнє лежить на 
тому поколінні, яке буде голосу-
вати 2019 року. Нині такий час, 
коли зміни потрібно виборювати 
не революційними діями, а відпо-
відальним ставленням до своєї ро-
дини, дому, вулиці, міста та Украї- 
ни. Важливо усвідомлювати, що 
ти — рушій змін і без твоєї участі 
нічого не відбудеться, навіть якщо 
твоє завдання — просто платити 
податки й брати участь у виборах. 
Люди, які хочуть змінювати країну, 
повинні бути частиною громадян-
ського суспільства.

Анастасія МОЗГОВА
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СУСПІЛЬСТВО

НІК, ЯКИЙ НАДИХАЄ І ДАЄ НАДІЮ

У Львові з мотиваційною програмою „Життя без 
обмежень“ вперше побував легендарний Нік Вуйчич, 
який, попри свої значні фізичні обмеження, навчився 
жити без них. Він заохочує всіх нас робити так само, 
вірити у свої сили й у можливості своєї країни. Нік 
— не телезірка, не відомий політик, але він збирає 
великі стадіони людей по всьому світу й прикладом 
свого життя надихає не лише звичайних, а й відомих 
успішних осіб. Не маючи ні рук, ні ніг, він плаває, 
грає у футбол, набирає на комп’ютері, пише книжки, 
водить автомобіль, має дружину й четверо дітей, а 
ще — обіймає всіх своїм серцем.

Фокусуймося на 
можливостях і 
потребах інших

Розповідаючи про власне життя, 
Нік ділився своїми думками, пережи-
ваннями, тим, як навчився жити пов-
ноцінно. Все, про що він говорить, 
пережив сам. Його батьки — перші 
люди, які повірили у свого сина і, по-
при вкрай невтішні прогнози лікарів, 
заохочували фокусуватися на тому, 
що він може робити, а не думати про 
те, чого йому бракує. Вони знали, що 
Бог ніколи не робить помилок, що 
біль — не від Нього. 

Як дізнатися про свої можливо-
сті? Доволі просто — пробувати. Ти 
не знаєш, що те чи інше — можливе 
й реальне, що воно тобі до снаги, 
доки не спробуєш зробити. 

Ніщо не спрацьовує так сильно, 
як бачення потреб інших. Коли до-
помагаємо їм — фокус проблеми 
зміщується з нашого его. Не можеш 
помогти всьому світові? Допоможи 
тому, хто біля тебе, поговори з ним. 
Слова можуть врятувати душу. 

Усвідомлюймо свою 
цінність

Не дозволяймо, щоб успіхи ін-
ших людей визначали наші цінності. 
І щоб думка інших визначала наше 
життя. Ми не можемо робити того, 
що роблять інші, але можемо робити 
те, чого не роблять вони. Розуміймо 
свою цінність. Вона не пов’язана з на-
шою роботою чи посадою, бо ніхто не 
є більш чи менш важливий за іншого.

Наші невдачі — не статус, вони 
тимчасові. Кожну з них можна пе-
ретворити на здобуток та успіх. Не 

треба заздрити багатим та успіш-
ним. Вони теж робили чимало по-
милок. Помилки — це досвід. Треба 
мати сміливість впасти, помилитися. 
Перед тим, як перемогти, часто за-
знаємо невдачі, адже ніхто нічого не 
робив і не робить без помилок.

Будьмо вдячні
Кожен із нас завжди може бути 

вдячним за щось. У різні періоди сво-
го життя ми переживаємо якусь кри-
зу і думаємо, що ось матимемо те, 
чого нам бракує — і станемо щасли-
вими. Тому діти хочуть швидко по-
дорослішати, підлітки — знайти собі 
хлопця чи дівчину, випускники школи 
прогнозують розв’язання своїх проб- 
лем тоді, коли вступлять до доброго 
університету, студенти — коли за-
вершать навчання, підуть на роботу, 
а молоді люди — коли одружаться. 
Насправді такими очікуваннями ми 
не стаємо щасливішими, наші проб- 
леми породжують нові проблеми. 
Нам завжди чогось бракує і браку-
ватиме. А найщасливіші на світі — ті 
люди, які найбільше вдячні і вміють 
бути щасливими вже. Фундаменталь-
ні принципи щастя походять із того, 
чи ми щасливі. А щастя у тимчасових 
речах буде тимчасовим. 

— У вертикальній позиції мене 
тримають три речі: вдячність, дружба 
і служіння. Коли тобі погано — скла-
ди список речей, за які ти вдячний 
Богові, — наголошує Нік.

Уміймо мріяти, 
вірити, любити

Треба перестати себе цькувати, 
дати собі шанс. Доки наше серце 
вірить у мрію — рухаймося вперед. 

Інакше не досягнемо найбільшого. 
Ми не отримаємо всього, чого хоче-
мо. Мета дає нам сміливість. Став-
мо малі цілі — досягаймо їх. Став-
мо щораз більші — і їх досягаймо. 
Нехай падіння нас не знеохочують. 
Після кожної невдачі треба вставати 
і ставати кращими. А наші рішення 
змінюють долю. Одне з них — рішен-
ня діяти.

Любов запалює зміни. Усе треба 
робити з любов’ю і чесністю. Завтра 
нам не обіцяне, ми не знаємо, чи 
воно для нас настане, тому поспі-
шаймо тим, кого любимо, сказати 
про це вже. Любов безкоштовна: 

— Якби батьки мене не любили, 
то я у 10 років покінчив би самогуб-
ством, що намагався зробити. Так, 
вони любили мене, дали мені муд- 
рість і підбадьорювали. А я мав віри-
ти у Божий план щодо мене.

Спілкуймося з Богом
Нік упевнений, що без Бога він 

нічого в житті не досягнув би. Тому 
знаходить час на спілкування з Ним, 
на читання Біблії. І ставить запитан-
ня: „Чи ми спілкуємося з Богом, як 
зі своїм найкращим другом, хоча б 
8 хвилин на день?“. Насправді відбу-
ваються прекрасні речі, коли віддає- 
мо Богові уламки свого життя — і Він 
його зліплює докупи. 

Не будьмо християнами лише 
тому, що всі християни чи тому, що 
батьки так сказали. Треба знайти 
Бога, молитися до Нього, читати Біб- 
лію. У центрі свого життя — поста-
вити Ісуса, мати особисті стосунки 
з Ним: 

— Він дав мир, якого я потребу-
вав, силу, якої я не мав. Він зцілив 
моє серце, витягнув мене з депре-
сії і дав мені сміливість. Своїх дітей 
я вчу того, що батьки мене вчили: 
люби Бога, людей, роби найкраще 
те, що можеш, — і Бог про все решта 
потурбується. 

Ірина МАРТИН
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ПРОСВІТА

МОВА — ЗБРОЯ СТРАТЕГІЧНА
Щоб знищити нарід, не доконечно всіх розстрілювати, не 
доконечно виморювати  голодоморами, досить забрати в 
нього мову. 

Мову забирають 
по-різному. 

Коли римляни в І ст. 
до н. е. завоювали Ґаллію 
(Францію), то їхнє військо 
й адміністрація осіли в 
містах і зовсім не ціка-
вилися мовою тубільців. 
Тубільці мусили мовно 
пристосовуватися до за-
войовників. І за 2, 5 ст. 
тамтешні кельтські мови 
— спочатку в містах, а 
потім і в селах — зникли. 
Нащадки ґаллів не тіль-
ки стали називати себе 
ри́млянами, а й утратили 
свою мову, цілковито пе-
рейшовши на вульґарну 
латину. 

За новітніх часів мову 
як стратегічну зброю для 
привласнювання чужих 
територій застосовували 
англійці в Ірландії та Індії, 
голландці — в Індонезії, 
японці — в окупованій Ко-
реї (корейську від 1910 до 
1945 заборонено), фран-
цузи — у Тунісі й Алжирі. 
Московія накинула свою 
мову народам Поволжя 
й Сибіру, великою мірою 
змосковила Білорусь, наш 
Схід і Південь.

Завойовники й оку-
панти прагнуть будь-що 
втриматися на загар-
баних землях не тільки 
збройно, а й засилаю-
чи туди колонізаторів і 
накидаючи абориґенам 
свою мову. Такі заповітні 
прагнення в усіх колоні-
заторів, і методи колоні-
зування в них подібні, бо 
цікавить їх лише здобич 
— земля з її багатствами 
й дармова робоча сила. 

Чужа мова прив’язує 
абориґенів до метропо-
лії, робить їх у мовному 
й духовому розумінні 
залежними від колоніза-
тора, сковує їхнє власне 

мислення і врешті-решт 
гальмує інтелектуальний 
розвиток „ощасливлено-
го“ чужою мовою суспіль-
ства. 

Чужі джерела таким 
чином через мову постій-
но накидають иншому на-
родові своє бачення світу 
і ставлення до нього, спа-
ралізовують і збіднюють 
його суспільне мислення 
та прищеплюють йому 
синдром національної 
меншовартости. І. Фран-
ко на початку минулого 
сторіччя з болем писав: 
„Люди, що могли б були 
зробитися корисними 
діячами на рідній ниві, 
люди талановиті і пра-
цьовиті, перейнявшись 
нещасною манією — мі-
няти свою рідну мову на 
чужу, раптом робилися 
мов духово спаралізова-
ними, тратили живе чут-
тя“. Відірваність від рідної 
мови, застерігає він, мала 
для таких зденаціоналі-
зованих діячів фатальний 
уплив на ввесь їхній пси-
хічний лад. 

Але хіба не однаково, 
якою мовою послуговува-
тися? „Какая разница, на 
каком языке!“ — кажуть 
окупанти. Виявляється, 
що таки не однаково.

Чужа мова — як про-
тез, який хоч і забезпе-
чує ходіння, але сковує 
рухи. Ще небезпечнішою 
чужа мова стає, коли за-
володіває підсвідомістю. 
Адже, як пише знаний 
московитський фахівець 
у галузі психолінгвісти-
ки О. Леонтьєв, „в основі 
світобачення і світоро-
зуміння кожного наро-
ду лежить своя система 
предметних значин, со-
ціяльних стереотипів, 
пізнавальних схем. Тому 

свідомість завжди етніч-
но зумовлена, бачення 
світу одним народом не 
можна простим „переко-
дуванням“ перекласти на 
мову культури иншого на-
роду“. Чужа мова, витіс-
нивши рідну із структур 
мозку, як компутерний 
вірус, руйнує спадкові 
творчі можливості, ви-
працьовані в ході етніч-
ної еволюції. Відомо, що 
не для кожного процесо-
ра в компутері підходять 
будь-які програмові за-
соби. Так і мова. Якщо в 
наших генах закодовано 
найдрібніші особливості 
зовнішності, рухів, ха-
рактеру, психіки, то чому 
здатність до сприймання 
й відтворювання певної 
мови має бути винятком у 
цій дивовижній програмі?

Тому кожен розумний 
нарід, визволившись від 
чужого панування, праг-
не відродити насамперед 
свою мову.

Коли Італія 1861 р. здо-
була незалежність, італій-
ська мова ледь животіла: 
із понад 25 млн мешкан-
ців Італії тільки 600 тис. 
(менше 2,5%) знали іта-
лійську, решта розмовля-
ли німецькою, французь-
кою, діялектами. До того 
ж із тих 600 тис. більшість 
(400 тис). мешкали в То-
скані й тільки 70 тис. — у 
Римі. „Італію створено, 
тепер треба створити 
італійців“, — висновковує 
один із керівників наці-
онально-визвольної бо-
ротьби. І за дорученням 
італійського уряду зна-
ний письменник Алессан-
дро Мандзоні розробляє 
програму утвердження 
італійської мови для іта-
лійців. „Услід за єдністю 
керування, збройних сил 

і законів єдність мови 
найбільшою мірою спри-
яє тому, щоб зробити єд-
ність нації відчутною, міц-
ною й добродійною“, — 
писав Мандзоні. Утілення 
цієї програми дало змогу 
сконсолідувати жителів 
Італії в одне динамічне 
італійське суспільство, 
яке тепер відіграє не ос-
танню роль у світі.

В Індонезії, яка нара-
ховує понад 200 млн, є 
понад 300 мов і близь-
ко 1000 діялектів. Понад 
300 р. ця країна пере-
бувала під владою Гол-
ландії. Метрополія, ба-
жаючи увіковічнити своє 
колоніяльне панування, 
докладала всіх зусиль, 
щоб накинути індоне-
зійському суспільству 
голландську мову. „Якщо 
ми хочемо досягти єдно-
сти Нідерландської Індії 
(Індонезії), — заявляв 
один із голландських дія- 
чів, — ми маємо зроби-
ти мовою єдности мову, 
яка представляла б між-
народну культуру, тобто 
— голландську“. Усе ви-
кладання у школах вело-
ся голландською. Тим ча-
сом індонезійці, скидаю- 
чи колоніяльну кормигу, 
відкинули й нав’язану їм 
чужу їхньому менталіте-
тові мову.

Майже за 20 р. до про-
голошення незалежнос-
ти індонезійська молодь 
висунула гасло: „єдина 
батьківщина — Індоне-
зія, єдина нація — індо-
незійська, єдина мова 
— індонезійська“. І цей 
курс успішно провадять 
у незалежній Індонезії 
за широкої підтримки 
представників різних ет-
носів. Державною мовою 
є індонезійська. Мова 
об’єднує „численні наро-
ди країни й тому є над-
звичайно важливим чин-
ником їхньої політичної, 
економічної та культурної 
консолідації“.

ч. 33 [3033]
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ПРОСВІТА

Продовжуємо знайомити наших читачів із спогадами колишніх політехніків. 
Розповідь св. п. Григорія Кузьми стосується так званих Фахкурсів і дещо доповнює 
спогади Мирослава Лисобея (чч. 30, 31). Ці мемуари надзвичайно важливі не тільки 
для розкриття маловідомих сторінок історії нашої альма-матер і України загалом, 
а й тому, що їхні автори були очевидцями й учасниками тих драматичних подій.

Григорій Кузьма
Народився 2 липня 1923 року в м. Золочів Львівської області‚ закінчив Львівський по-
літехнічний університет. Ступінь маґістра механічної інженерії здобув в Університеті 
Карлсруе. 1950 року еміґрував до США. Григорій Кузьма дочинився до важливих до-
сягнень у галузі аеронавтики‚ зокрема розробив дизайн пожежника SR-71 „Blackbird“, 
аеродинамічні маневрові мотори „Аполло“ і дизайн елементів управління гіперзвуко-
вого літака „Х-15“ та мав багато інших інженерних здобутків. Був відомим громадським 
діячем‚ головою Товариства українських інженерів Америки від 1993 до 1997 року, 
головою відділу ТУІА в Ню-Джерсі (1974‒1977 рр., 1992 р.). Відійшов у вічність 6 січня 
2018 р. на 94-му році життя. 

ПІД НІМЕЦЬКОЮ ОКУПАЦІЄЮ
Уже на самому початку німець-

кої окупації академічні кола Львова 
вживали заходів для відновлення 
роботи шкіл міста та краю. Арешти 
українського політичного проводу 
й розстріли польських професорів 
на деякий час зупинили ці спроби, 
але після входження Галичини до 
Генерального Губернаторства по-
чалось відновлення шкільництва. 
Вже восени 1941 р. почали працю-
вати деякі середні школи. У квітні 
1942 р. розпочалося навчання у 
таких високих школах: Львівська 
політехніка (Штатліхе Техніше Ін-
стітуте Лемберг), Медичний інсти-
тут (Штатліхе Медіцініше Інстітуте 
Лемберг), Ветеринарний інститут 
(Штатліхе Ветерінаріше Інстітуте), 
Агрономічний інститут (Штатліхе 
Ляндвіршафтліхе Інстітуте в Ду-
блянах), Лісовий інститут (Штатліхе 
Фортствітшафтліхе Інстітуте).

Друковані студентські виказки 
(аусвайс) та зарахувальні книж-
ки-індекси (студієнбух) мали саме 

такі назви. Та невдовзі запрова-
джено назву Фахкурсе на круглих 
печатках і прямокутних штампах 
як результати клопотання нацист-
ських „піклувальників“, які не до-
пускали існування високих шкіл у 
колоніях для „унтерменшів“. Однак 
сам факт постання тих шкіл свід-
чить, що серед німецької адміні-
страції Галичини були і люди куль-
турніші, європейського типу.

Львівська політехніка під ні-
мецькою окупацією почала працю  
1 квітня 1942 р. Ректором (чи ди-
ректором) був обербаврат про-
фесор Вінтерфельд із Мюнхена. 
Шефом його канцелярії була фрау 
Людвіґ. Керівником ділової канце-
лярії — професор Стецюк. Прорек-
торами були професор Євген Пер-
хорович (з української сторони) та 
професор Едвард Сухарда (з поль-
ської сторони).

Навчальна програма в основ-
ному базувалася на програмі пе-
редвоєнної Львівської політехніки 

польського періоду, але була змо-
дифікована на зразок німецьких 
політехнічних шкіл. Працювали такі 
факультети: архітектурний, буді-
вельний, електричний, машиновий, 
мірничий, хемічний.

Варто відзначити безконфлік-
тні, цивілізовані академічні вза-
ємини між професорами різних 
національностей, як і цивілізовану 
приятельську співпрацю з ректо-
ром-німцем.

Переважна більшість студентів 
були українці. Стосунки між студен-
тами були доброзичливі. Всі розу-
міли „делікатність“ окупаційної си-
туації, що будь-які збурення закін-
чаться негайним закриттям школи.

Я не маю даних про загальну 
кількість студентів, приблизно в той 
час їх навчалося 1 200–2 000. Сту-
дентське товариство „Основа“ мало 
понад 700 членів.

Григорій КУЗЬМА

Далі буде.

Жиди відродження 
втраченої майже 2 тис. 
років тому власної дер-
жави тісно пов’язали 
з відродженням сво-
єї давньої мови івриту. 
Для цього було ство-
рено мережу денних і 
вечірніх курсів, видано 
відповідну літературу, 

спеціяльні газети. Ви-
вченню івриту сприяла 
й армія: молодь, яка не 
встигла добре оволоді-
ти нею до мобілізації, 
проходила 180-годин-
ний курс навчання під 
час військової служби. 
Сьогодні в Ізраїлі, пев-
но, нема того, хто б не 

знав іврит, хоч ця мова 
ще півстоліття тому була 
мертвою. І завдяки цьо-
му, а не тільки своїм ка-
піталам та релігії, Ізраїль 
стає дедалі помітнішою 
потугою світу.

Так чому ж досі, уже 
на 27 році незалежнос-
ти, мовне питання зали-

шається таким ще болю-
чим в Україні?

Микола ЗУБКОВ,
мовний експерт  

Технічного комітету 
стандартування  

науково-технічної  
термінології

Закінчення в черговому числі.
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МОЛОДІЖНА ПОЛІТИКА

У ГУРТОЖИТКАХ ПОЛІТЕХНІКИ ВІДБУЛИСЯ ВИБОРИ

Третій рік поспіль тривають вибори до Студентських 
рад Студмістечка Львівської політехніки. Що тішить, 
кількість кандидатів щороку зростає. А в дусі здорової 
конкуренції ті, хто прагне головувати в тому чи іншому 
гуртожитку, стараються сформувати сильну команду 
й добре продумати план діяльності.

Попередньо проходить перед-
виборча агітація, тож студенти, які 
мешкають у гуртожитках, мали змо-
гу ознайомитися з кандидатами, їх-
німи програмами й проголосувати. 

— Стати старостою гуртожитку 
може кожен охочий студент, який 

там мешкає. Головне, добре себе по-
казати, бути активним у громадській 
роботі. Ну й, звичайно, перемогти у 
виборах, — каже голова студентської 
виборчої комісії Августин Підгайний.

Отож, за результатами голосу-
вання в гуртожитку № 1 головує Вла-

дислав Паленичка. У гуртожитку 
№ 3 — Павло Оліферчук. Гуртожи-
ток № 4 — Тарас Вільчак. Гуртожи-
ток № 5 — Володимир Грохотов. 
Гуртожиток № 7 —Анастасія Ліс-
ковщенко. Гуртожиток № 8 — Дми-
тро Гаймахер. Гуртожиток № 9 —  
Остап Шайгец. Гуртожиток № 10 —  
Олександр Бендюг. Гуртожиток 
№ 11 — Віталій Волошинський. Гур-
тожиток № 12 — Тарас Чура. Гур-
тожиток № 14 — Микола Коцько. 
І гуртожиток № 15 — Володимир 
Шведов.

Наталія ПАВЛИШИН

МОЛОДЬ — ДЛЯ МОЛОДІ: ТАК ДІЄ СТУДРАДА ЛЬВОВА

Сьогодні у молодіжному середовищі доволі цікава ситуація 
— одні бачать у всьому можливості та намагаються якомога 
більше їх використовувати, реалізовуючи власні вміння, а 
інші, навпаки, воліють не вилазити зі соцмереж і не надто 
напружувати мізки, мовляв, ця країна нічого мені не дає. Про 
третьокурсника ІГСН Дениса Вертелецького давніше в нашій 
газеті була стаття. Його активність (тоді навчався на першому 
курсі) — вражає. Нині він продовжує сам розвиватися й шукає 
різноманітні способи, щоб розворушити молодь.

— Я є представни-
ком Студентської ради 
Львова, очолюю там від-
діл академічної мобіль-
ності, а також працюю у 
міжнародному напрямі. 
Подій — безліч. Та ста-
раюся долучатися і як 
учасник, і як організатор 
до тих проектів, які мо-
жуть принести суттєву 
користь суспільству. Так, 

від 24 до 29 жовтня у Ки-
єві та Київській області 
відбувся Українсько-Ли-
товський міжнародний 
молодіжний обмін. На 
цю подію зібралася ініці-
ативна молодь з України 
та Литви, яка працювала 
у двох робочих групах. 
Перша група формува-
ла навчальну програму, 
а інша займалася про-

грамами міжнародного 
обміну між нашими краї-
нами. В останній день за-
ходу всі напрацювання у 
вигляді рекомендацій ми 
передали у Міністерство 
молоді та спорту України, 
— розповідає Денис. 

Окрім спільної робо-
ти, учасники події мали 
можливість слухати ціка-
вих спікерів, організувати 
тренінги, лекції студентам 
Київського Національного 
університету імені Тараса 
Шевченка та Київського 
університету імені Бориса 
Грінченка. (До слова, Де-
нис Вертелецький висту-
пив із лекцією „Мотивація 
та з чим її їдять“). А також 
домовитися про можли-
вості творення спільних 
проектів із литовськими 
колегами.

— Обговорюючи про-
граму міжнародного об-
міну, ми акцентували на 
соціальній інклюзії. Го-
ловна мета напрацювань 
— показати молоді, що, 
незважаючи на те, ким є 
людина: безхатько, си-
рота чи особа з особли-
вими потребами, кожен 
може розвиватися. Свою 
роботу зосередили на 
трьох країнах — Македо-
нії, Литві та Польщі, щоб 
люди розуміли, які сприй-
няття цих категорій на-
селення у тих державах. 
Нашим черговим кроком 
буде збір людей із наз-
ваних верств населення, 
щоб вислухати проблеми 
й бачення їх розв’язання, 
— додав хлопець.

Ще один масштабний 
захід, у якому Денис не-
щодавно брав участь — 
Всеукраїнський форум 
студентського самовря-
дування, що відбувався в 
Сумах. Учасниками було 
понад 200 представни-
ків студентського само-
врядування, громадських 
організацій, молодіжних 
центрів.

— Форум у Сумах — 
це було щось неймовір-
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МОЛОДІЖНА ПОЛІТИКА

АРТ-КЛУБ ВІД YMCA-ЛЬВІВ 
ДОПОМОЖЕ ЗРОЗУМІТИ СЕБЕ

Фізичний, розумовий і духовний розвиток молоді 
за принципом рівних можливостей, соціальної 
справедливості та миру — таке завдання Молодіжної 
міжнародної громадської організації YMCA. Її осередок 
уже два роки діє у Львові, за підтримки YMCA м. Орхус 
(Данія). Нині львівська організація підтримує локальні 
партнерства з YMCA міст Калгарі, Орхус та Гонконг. 
YMCA-Lviv — це частина найбільшої у світі організації для 
розвитку молоді, яка має 30 млн членів у 130 країнах.

Велику увагу організація приді-
ляє творчим і освітнім програмам 
для молоді та ініціативам соціаль-
но вразливих категорій суспільства 
— людей із особливими потреба-
ми, внутрішньо переселених осіб 
та ветеранів і волонтерів війни 
на сході, а також їхніх сімей. 
YMCA-Львів створює безпечний 
і відкритий простір для особис- 
того розвитку на основі хрис- 
тиянських цінностей, захисту ін-
дивідуальних прав, прозорості 
та доброчесності, міжкультур-
ного та міжрелігійного діалогу, 
інновацій, здорового способу 
життя, краси, гармонії та твор-
чості.

Активісти цієї організації 
вважають: їхня місія — роби-
ти життя молоді яскравішим й 
змістовнішим. Серед пріорите-
тів спільноти — розширення прав 
і можливостей молоді шляхом не-
формальної освіти та соціальних 
програм, особливу увагу приділя-
ють соціально вразливим верствам 
населення. Також: різнопланова 
допомога особам, що потерпають 
від війни на сході України чи анек-
сії Криму; заснування та промоція 
локальних, регіональних і міжна-
родних партнерств й обмінів, а 
також молодіжне підприємництво. 
Чимало уваги приділяють й ство-
ренню інклюзивного, креативного 

та самовизначеного простору для 
молоді. 

— Ця організація стала можли-
вістю спробувати свої сили в аб-
солютно новому для мене напря-
мі — творення проектів, робота в 

соціальній групі. Нині я працюю в 
Молодіжній раді YMCA. Спершу се-
ред моїх завдань було започатку-
вати власний проект, спрямований 
на людей старшого віку. А у травні 
я їздила з командою в Данію до на-
ших партнерів. Там запропонували 
нову програму, спрямовану на три 
головні напрями: дух, тіло й ро-
зум. І ми вирішили, що наш проект 
матиме три клуби — мистецький, 
спортивний і мовну школу. Я очо-
люю Арт-клуб, — розповіла худож-
ниця Зірка Савка.

YMCA-Lviv ART+relaxation club 
— це клуб, щоб пізнати себе через 
мистецтво, знайти нове дихання 
та стати ближчим до мистецтва, 
танцюристів, художників, акторів. 
Упродовж двох місяців, починаючи 
від 8 листопада, в Арт-клубі відбу-
ватимуться навчання з живопису, 
танців, кераміки, медитації, „Плей-
бек театру“, скульптури та аналізу 
фільмів. 

— Хочу звернути увагу на один 
із напрямів — „Плейбек театр“. 
Наприкінці серпня я мала нагоду 
побувати на проекті в Грузії. Якраз 
там і бачила, як грає такий театр. 
Його унікальність у тому, що у ви-
ставах задіяні і глядачі, і актори, і 
музиканти. Суть така: один із гля-
дачів може розповісти акторам 
свою історію, а вони обирають один 
із чотирьох принципів гри і відо-
бражають її. Це насправді дуже за-
хоплює. Бо імпровізаційно виникає 

вистава, а почута історія набу-
ває нового звучання — чи дра-
матичного, чи комедійного або 
ще якогось, яке, на думку саме 
акторів, найкраще відтворить 
суть почутого, — додала Зірка.

Для навчання в Арт-клубі 
зберуть групу (не більше 10–12 
осіб). Упродовж восьми занять 
відбуватиметься своєрідний 
процес формування. Учасни-
ки цього клубу зможуть також 
долучатися і до занять мовного 
та спортивного клубу. Заняття 
триватимуть по чотири години. 
Це, переконані творці клубу, 

оптимальний час, щоб не втоми-
тися, а навчитися і поспілкуватися. 
Для ефективнішої роботи, учасни-
ки клубу вестимуть щоденники, де 
записуватимуть свої враження. Це 
допоможе і покращувати рівень 
навчання, і зрозуміти самим учас-
никам, що їм цікавіше робити.

Записатися в Арт-клуб мож-
на за контактами: ymca.lviv.
ua@gmail.com або за номером 
+38 (063) 200 95 43. Сайт органі-
зації: www.ymca-lviv.org.

Наталія ПАВЛИШИН

не. Стільки вмотивованих 
людей зібралося разом! І 
це справді ті, хто готовий 
змінювати країну. Впро-
довж чотирьох днів від-
бувалося багато цікавих 

інтерактивів, реаліті-шоу 
„Останній студент“, два 
дні практик і лекцій, но-
вий досвід та купа нових 
можливостей. Це додає 
надії, що молодь можна 

не лише розворушити, а 
запалити до дії, — наго-
лосив молодіжний лідер.

Нині Денис працює 
над тим, щоб уже навесні 
організувати міжнарод-

ний обмін для студентів. 
Каже, що головне, щоб 
знайшлися небайдужі 
люди, готові підтримати 
починання молоді.

Наталія ПАВЛИШИН
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КУЛЬТУРА

ХУДОЖНЯ ФІЛОСОФІЯ 
БУДЕННОСТІ ТА ФІЛОСОФІЯ ЧУДА
У Львівській національній галереї мистецтв 
ім. Б. Возницького триває виставка відомого художника 
Володимира Богуславського. Він є учасником багатьох 
українських і міжнародних експозицій, його роботи 
зберігаються у багатьох музеях. Глядача насамперед 
заворожать відчуття гармонії й бажання заглибитися в 
намальоване, які виникають, коли дивишся на картини, 
виставлені у галереї.

Володимир Бо-
гуславський нале-
жить до тих митців, 
що не виїхали зі 
Львова у пошуках 
ліпшого творчо-
го реалізування, а 
навпаки — зара-
ди нього приїхали 
до нашого міста. 
Спокійна меланхо-
лійність міста Лева 
відповідає його 
характерові, а львівська євро-
пейська естетика — приваблива. 
Львів увійшов у життя художника 
ще в ті часи, коли панував „дрі-
мучий соцреалізм“, коли потрібно 
було малювати колгоспників, до-
ярок, заводи. Тоді Володимир Бо-
гуславський потрапив на львівську 
виставку, яку привезли до Києва, 
де він народився і жив. Враження 
від творів Карла Звіринського і Ро-
мана Сельського були вибуховими 
і вирішили долю митця — вступив 
вчитися до Львівського інституту 
декоративно-прикладного мисте-
цтва на факультет проектування 
інтер’єрів, відтак залишився жити 
у Львові.

Цього року Володимир Бо-
гуславський уже представляв влас-
ну творчість своїм поціновувачам 
— наприкінці серп-
ня в галереї „Зелена 
канапа“ можна було 
оглянути його аб-
страктний живопис. 
Виставка мала назву 
„Свобода“, що сим-
волічно, бо абстрак-
ція випускає колір на 
свободу. Експозиція 
ж у ЛНГМ ім. Б. Воз-
ницького є другою 
персональною ви-

ставкою у стінах 
цієї галереї. Перша 
відбулася чотири 
роки тому і в її ос-
нові лежав концепт 
суто синього (си-
ній — улюблений 
колір митця). Цьо-
го разу експози-
ція без концепції, 
всебічна — трохи 
абстракцій, біль-
ше — натюрмортів 

і пейзажів. Тиша, споглядальність і 
медитативність — дивишся і відпо-
чиваєш. Можна заглиблюватися у 
зображене, а можна просто ковза-
ти по ньому поглядом. Мистецтвоз-
навці на відкритті експозиції від-
значили асиметричність у роботах, 
погляд на речі з пташиного польоту, 
а не реалістичну фотографічність. А 
ще — особливість, бо душевна ек-
зистенційність автора виражена у 
неповторних образах. Простежуєть-
ся апеляція до інших стилів та гли-
бинне відчуття свободи, виписаність 
і впізнаваність формальної мови.

Гармонія існування на карти-
нах дещо статична, практично 
без людей. Побачене — будинки, 
дерева, квіти — викликає легку 
задуму-зажуру, та з простором 
для фантазій. „Для мене важли-

во, щоби площина 
моєї роботи в цілому 
створювала настрій, 
— каже автор. — Ця 
площина повинна 
діяти насамперед 
кольором“. Як ко-
лір, впливає і розмір 
площини. Тому біль-
шість робіт виконано 
на великих полотнах.

Наталя ЯЦЕНКО

У „Дзизі“ репрезентують 
рисунки та малярські твори 
колишнього головного худож-
ника львівської Опери Євгена 
Лисика. Виставка „Інші“, пред-
ставлена в галереї, — це кілька 
десятків рисунків і малярських 
творів на анімалістичну темати-
ку. Майже три десятки цих робіт 
глядач бачить уперше й зможе 
їх осмислювати до 10 листопада. 
Від 6 листопада продовження пі-
знання Євгена Лисика в галереї 
„ІконАрт“.

Тривають зйомки французького 
серіалу „Аташе“, який створю-
ють на замовлення франко-ні-
мецького телеканалу. Фільм 
знімають у Львові, Києві та Одесі 
впродовж листопада та в Парижі 
наприкінці грудня. Цікаво, що 
Львів виконуватиме у стрічці 
роль Парижа. Місця зйомок — 
Палац Потоцьких, театр ім. Марії 
Заньковецької, поблизу Опери, 
на вулицях Вірменській, Лесі 
Українки та проспекті Шевченка. 
Події в серіалі відбуваються піс-
ля паризького теракту в листо-
паді 2015 року.

Уперше в межах Львівського 
тижня моди у приміщенні ае-
ропорту „Львів“ ім. Д. Галиць-
кого відбулися Дні сучасного 
українського мистецтва. Lviv 
Art Days — проект, пов'язаний із 
Тижнем моди спільною локаці-
єю і датами проведення, став 
окремою незалежною ініціати-
вою. Експозиція об'єднала понад 
30 українських художників, що 
працюють у різних стилевих 
напрямках і жанрах. Серед за-
вдань проекту — популяризація 
сучасного мистецтва, сприяння 
комунікації між художниками, 
галеристами, поціновувачами 
мистецтва та потенційними 
клієнтами.

Рок-група Kiss у межах про-
щального туру KISS End Of The 
Road World Tour виступить у 
Києві. „Це будуть наші останні 
гастролі. Найбільш вибухове, 
наймасштабніше шоу, яке ми 
коли-небудь робили. Ті, хто нас 
любить, приходьте побачитися. 
Якщо ви ніколи нас не бачили, 
саме час“, — кажуть музиканти. 
Легенди рок-музики виступлять 
на НСК „Олімпійський“ 16 черв-
ня наступного року, та продаж 
квитків стартував уже 31 жовтня.
За матеріалами інформагенцій
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МРІЙ І ДІЙ — ФОРМУЛА МУЗИЧНОГО УСПІХУ

Композитор і виконавець, скрипаль музичного гурту Rockoko, 
а з недавнього часу — самостійний виконавець Michael Novel. 
Або простіше — випускник Львівської політехніки, дотепний, 
відкритий і творчий хлопець, який розповів 30 жовтня у Першій 
львівській медіатеці про свою мрію, що стала реальністю.

Захід „Історія одні-
єї мрії“ організувала ГО 
„Львівський молодіжний 
клуб“ спільно з „People 
Смакує“. Слухачів цікавила 
не тільки відповідь на за-
питання „Як створити свій 
музичний проект?“, а й чи 
вільне серце у виконавця, 
як долати кризи і скіль-
ки коштує запис треку на 
студії.

Шлях до здійснення 
мрії — грати й співати — у 
Михайла Романишина був 
не прямим. Спочатку він 
вибрав танці й навчання в 
Політехніці (вивчав матері-
алознавство), та після за-
кінчення вишу зрозумів, що 
його покликання — музика. 
„Як зрозуміти, що це твоє 

покликання? Треба багато 
всього пробувати й порів-
нювати — я займався фут-
болом, шахами, бальними 
танцями, комп'ютерним 
дизайном і версткою сай-
тів… Важливо відчути, що 
те, що робите, є частинкою 
вашої буденності“, — під-
сумував Михайло.

Музика виникає з ідеї 
або атмосфери, яку хоче 
музикант передати у творі. 
Буває, що мелодія прихо-
дить до Михайла у сні. Тоді 
він прокидається і намага-
ється її швидко записати. 
Яскраві, навіть якщо не-
гативні, емоції, як-ось не-
щасливе кохання, допома-
гають народитися мелодії 
швидко й природно.

Творити може кожен. 
Михайло радить не бояти-
ся мріяти й творити — по-
читайте книжку Елізабет 
Гілберт „Велика магія“. 
Головне — робити клас-
ний продукт. Його ж про-
сування, щоб заощадити 
час, ліпше доручити іншим. 
Так ідея сольного проек-
ту в Михайла була давно 
(хоч йому подобається 
Rockoko і наразі суміщан-
ня з Michael Novel успішне), 
проте втілити її в реаль-
ність бракувало сміливо-
сті. Допомогла підтримка 
друзів: завдяки їм став не 
просто мріяти, пробувати, 
а працювати на результат. 
„Якщо є якісь пропозиції, 
то треба казати їм „так“, 

а роздумувати опісля. Бо 
вони — можливість пізнан-
ня нового, твій розвиток і 
вихід із зони комфорту, — 
вважає Михайло Романи-
шин. — Раджу моніторити 
інших виконавців, але не 
відволікатись від основної 
мети“.

І анонс: 16 листопа-
да вийде другий трек від 
Michael Novel — шукайте на 
всіх музичних платформах.

Наталя ЯЦЕНКО

РІК ГУЦУЛЬСЬКИЙ, ВІД РІЗДВА ДО ВЕСІЛЛЯ

На сцені Національного академічного драматичного 
театру ім. М. Заньковецької маємо нову постановку 
режисера Вадима Сікорського — виставу „Гуцульський 
рік“ Гната Хоткевича. Ця колоритна містерія, у якій 
сюжет закручений довкола родинно-обрядового життя, 
примусить вас сміятися і чудуватися, вслухатися у говірку 
і прагнути опинитися в горах, де чути звук трембіти.

„Гуцульський рік“ є результа-
том новаторських пошуків Гната 
Хоткевича, котрий народився у 
Харкові, та у своїх творах про-
славляв Гуцульщину. Письменник 
шість років прожив у цьому чарів-
ному краю, а згодом висловився 
про це так: „Я як роззявив рота від 
здивування, то так і з роззявленим 
ротом ходив усі ті шість років“. 
Його вразило, наскільки гуцули у 
побуті й поза ним є добрими ак-
торами, тож у нього виникла ідея 
організувати з ними аматорський 
театр. Задум виявився успішний. 
У час створення театру (1910 рік) 

і було написано етнографічний на-
рис „Гуцульський рік“.

Прем'єра „Гуцульського 
року“, яка, до слова, є першою 
прем’єрою в цьому заньківчан-
ському сезоні, стала для глядача 
святом. Майстерний опис харак-
терів і звичаїв гуцулів, помноже-
ний на любов до теми режисера, 
дали у сумі дуже привабливу сце-
нічну версію твору. Окрім відпо-
відної до природи персонажів гри 
акторів, варто відзначити важли-
ві складові прем’єри — костюми, 
багатий музичний і пісенний ма-
теріал.

Події, які розгортаються на сце-
ні, прості й циклічні: є гуцульська 
родина, в якій дуже добрий і покір-
ний ґазда, та дуже прикра ґаздиня. 
Довкола авторитарної жінки все й 
обертається — найбільше через її 
владність потерпають чоловік і його 
донька. Односельці воліють госпо-
диню не чіпати або, навпаки, дітк-
нути чимось — „най сі визлостить 
— домашнім буде легше“. Через 
нестерпність героїні Різдво і Велик-
день перетворюються на батли до-
тепності, а її смерть і похорон стають 
приводом для радощів і гострослів'я 
(„Яка була, то нехай їй Бог дасть 
так“, „Від чого вмерла? Від смерті. 
Та вона давно хвора була. Бо хіба 
здорова б таку їдь у собі носила?“). 
Весілля її пасербиці, яка таки доче-
калася свого щастя, до певної міри, 
(звісно, порівняно), передбачуване 
й не таке веселе, як попередні ча-
стини „Гуцульського року“.

Наталя ЯЦЕНКО
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ЗАЛІЗНА ЛАСТІВКА ЛЕТИТЬ УКРАЇНОЮ

Популярний в Україні та за кордоном музичний гурт The Hardkiss 
розпочав нове гастрольне турне. Першим містом, що приймало 
колектив, став Львів.

На гастролі гурт виру-
шив із презентацією ново-
го, вже третього студійно-
го альбому „Залізна лас-
тівка“, реліз якого відбувся 
19 вересня цього року. На 
відміну від попередніх 
треків, композиції з ново-
го альбому мають яскраво 
виражене електронне зву-
чання і в більшості є укра-
їнськомовними (9 з 13). Ще 
одна особливість новинки 
— 4 треки аудіовіршів со-
лістки Юлії Саніної.

Окрім того, що The 
Hardkiss обрали Львів пер-
шим пунктом туру, вони 
дали тут аж три концерти: 
24, 25 та 26 жовтня. Таке 
рішення, вочевидь, було 
пов’язане із великим на-
пливом шанувальників. До 
слова, свій квиток я при-
дбала у перший день їх 
продажу, ще в квітні. 

Своє привітання з гля-
дачами фронтвумен гурту 
розпочала зі слів: „Львів 
особливе місто, а ви — 
особливі глядачі, бо саме 
ви першими купили квит-
ки на наш концерт, саме ви 
найбільше чекали на нас. 
Дякуємо, Львове!“. Після 
сказаного публіка вибух-
нула шквалом оплесків, а 
я, несподівано для себе, 
навіть розчулилася. Спра-
ва в тому, що спочатку 
концерт у Львові мав від-
бутися лише 26 жовтня, 
два інших додали до про-
грами вже у липні.

Незважаючи на пре-
зентацію нового альбому, 
The Hardkiss потішили фа-
натів й уже давно відоми-
ми композиціями, зокрема 
„Прірва“, „Make up“, „Part 
of me“, „Rain“, „Stones“ та 
іншими. А розпочався кон-
церт з „Антарктиди“.

Окремої згадки заслу-
говують світлове шоу та 

відеоряд, трансльований 
під час виконання пісень. 
Це був не звичайний фон, 
який не згадаєш, поки-
даючи концертну залу, а 
окремий і дуже вагомий 
елемент космічного шоу. 
Відвідувачі мали змогу 
облетіти довкола Марсу, 
зустріти у космосі Сонце, 
подорожувати Галактикою. 
Коли солістка покидала 
сцену, аби змінити образ, 
музиканти перебирали 
всю увагу на себе й ні на 
мить не дозволили ауди-
торії занудьгувати. Навіть 
переодягаючись, Юлія Са-
ніна залишалася у залі — 
велика голограма артист-
ки продовжувала співати.

„На біс“ The Hardkiss 
викликали двічі, отож су-
марно виконавці продов-
жили задоволення своїх 
вірних слухачів ще на пів-
години.

Як зізналася співачка 
після концерту, львівська 
публіка — дуже серйозна, 
тому у першій частині кон-
церту її потрібно розпали-
ти, аби вже у другій вона 
показала своє справжнє 
обличчя. І так воно й було, 

щойно минув „екватор“ 
концерту, всі розслаби-
лися, давши волю емоціям 
і танцям. Однак тих, хто 
прийшов отримати насо-
лоду від концерту, і тих, 
для кого головне завдан-
ня — зняти інстаграм-сто-
ріс, було помітно одразу. 
Якщо, спостерігаючи за 
першими, мені здавало-
ся, що вони „проживають“ 
свої спогади, а інколи — й 
особисті драми, то друга 
„категорія“ глядачів зму-
шувала замислюватися: 
чому ми, маючи можли-
вість споглядати наживо, 
все одно обираємо сприй-
мати реальність через 
екран?

Наприкінці концерту 
Юлія Саніна запевнила, що 
львів’яни зарядили коман-
ду неймовірною енергією 
та подякувала за чудовий 
початок туру.

— Для мене Hardkiss 
— це той гурт, на який ку-
пуєш квиток, щойно оголо-
шують про подію. Тож свій 
я придбала ще за півро-
ку, і весь цей час, ледь не 
щодня, думала: „Ну, коли 
вже? Коли?“. Концерт був 

фантастичний — це ніби 
опинитись у космосі, не 
покидаючи Землю. Тебе 
розриває між двома ба-
жаннями — відзняти все, 
аби потім передивлятись і 
згадувати, та бажанням не 
пропустити нічого з того, 
що відбувається вже. Усе 
продумано до дрібниць: і 
світло, і відеоряд. Особли-
во приємною була взаємна 
віддача глядачів і музикан-
тів. На такому концерті ти 
не можеш просто постоя- 
ти, послухати музику й піти. 
Музика затоплює, ти —  
захоплений і космічний, 
— ділиться враженнями 
прихильниця Вікторія Га-
поненко.

А відвідувачка концер-
ту Галина Лунько прийшла 
не лише заради задово-
лення:

— Син дуже хотів на 
якийсь концерт, тож ми 
почали переглядати афішу 
подій. Серед найближчих, 
окрім Hardkiss, були висту-
пи „Время і стєкло“, Пота-
па і Джамали. Вирішили, 
що перший варіант — най-
кращий (концерт Джамали 
навряд чи сподобається 
дитині), і не прогадали — 
син у захваті. Окрім цього, 
хотілося показати малому 
рівень наших українських 
груп, довести, що вони ні-
чим не гірші за іноземні, — 
розповідає жінка.

Тимчасом космічний 
корабель The Hardkiss 
продовжує курсувати. 
Чергові зупинки — Харків, 
Запоріжжя, Маріуполь, 
Кривий Ріг, Дніпро, Пол-
тава, Одеса та Миколаїв.

Анастасія МОЗГОВА
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ПЕРЕРВА

КРОСВОРД
Горизонтально: 
5. Столиця Калмикії. 7. Особа, прийнята на військову 
службу за військовою повинністю або за наймом; 
новобранець. 10. Позбавлення спортсмена пра-
ва брати участь у змаганнях за порушення правил 
змагань. 11. Твердження, що не потребує ніяких 
доведень. 12. Кажуть, що очі в нього великі, навіть 
тоді, коли небезпека дуже перебільшена. 14. Укра-
їнський науковець, автор праць з електрозварю-
вання, мостобудування. 15. Дрібна частинка вогню. 
17. Рух уперед, перехід на вищий ступінь розвитку; 
поступ. 19. Рівноправне представництво двох сторін 
при розв’язанні якогось питання. 21. У Православ-
ній Церкві різновид церковного гімну на честь Ісуса 
Христа, Богородиці, святих. 24. Помірний темп ви-
конання музичного твору. 26. Секретний співробіт-
ник органів розвідки якоїсь держави; шпигун. 27. Іта-
лійський майстер смичкових інструментів, учитель 
Страдіварі. 29. Доказ непричетності звинуваченого 
у злочині, який на момент скоєння злочину пере-
бував у іншому місці. 31. Молодий, неодружений 
чоловік; юнак. 33. Скасування або ослаблення цен-
тралізації. 34. Український співак, соліст Київського 
театру опери та балету, який виконував пісні „Два 
кольори“, „Пісню про рушник“. 35. Синтетичне во-
локно, що часто використовують як замінник вовни. 

Вертикально:
1. У Стародавньому Римі раб, який бився з іншим 
рабом або зі звіром на арені цирку. 2. Українська на-
родна обрядова пісня, веснянка. 3. Один із двох бру-
сів, з’єднаних під кутом для побудови покрівлі, що 
спирається на стіну нижнім кінцем. 4. Місто Запорізь-
кої області, осередок діяльності Н. Махна. 6. Близь-
ка родичка. 8. Залізний прут, зігнутий на кінці, для 
перемішування палива в печі та вигрібання жару, 
попелу; кочерга. 9. Планка для креслення прямих лі-
ній. 13. Поширений серед самураїв спосіб самогуб-
ства. 14. У мусульманських народів верхній одяг, що 
закриває жінку з голови до ніг. 15. Живий організм; 
людина, тварина. 16. Прилад, пристрій для виконання 

якоїсь роботи. 18. Татарське військо, що нападало на 
Україну. 20. Крісло короля. 22. Начальник гарнізону, 
військ фортеці. 23. Обраний виборцями член Верхов-
ної Ради. 25. Пристрій у друкарських машинках для 
друкування таблиць. 28. Трирядкова строфа в сонеті. 
30. Хірургічний ніж із лезом, загостреним з обидвох 
боків. 31. Страх, сум’яття, що раптово охоплює ба-
гатьох людей. 32. Розважальний заклад з естрадою, 
рестораном; гральний заклад, де проводять азартні 
ігри: рулетка, гра в карти, кісточки.

Склала Христина ВЕСЕЛА

1 2 3 4

5 6 7 8

9

10

11

12 13 14

15 16

17 18 19 20

21 22 23 24 25

26

27 28 29 30

31 32

33

34 35

НАШ КАЛЕНДАР
8 листопада — великомученика Дми-
трія.
9 листопада — День української пи-
семності та мови (вшанування пам’яті 
преподобного Нестора Літописця). 
10 листопада — Міжнародний день 
бухгалтера. 

Пам’ятні дати
8.11.1891 — народився Олесь Досвітній, 
український письменник.
9.11.1794 — помер Григорій Сковорода, 
видатний український філософ, пись-
менник.

9.11.1872 — народився Богдан Лепкий, 
український прозаїк і поет.
9.11.1918 — створено Державний Секре-
таріат ЗУНР.
9.11.1976 — створено Українську гру-
пу сприяння виконанню Гельсінських 
угод на чолі з Миколою Руденком.
10.11.1708 — російські війська Петра I 
зруйнували Батурин (столицю гетьма-
на Мазепи), вирізавши його мешканців.
10.11.1764 — маніфест Катерини II про ска-
сування Гетьманщини в Україні та усунен-
ня з гетьманства Кирила Розумовського.
10.11.1838 — помер український пись-
менник Іван Котляревський.
10.11.1893 — помер Леонід Глібов, укра-
їнський поет-байкар.

12.11.1929 — народився Зіновій Красівський, 
український поет і громадський діяч.
13.11.1793 — помер український пись-
менник, освітній i церковний дiяч, 
професор Києво-Могилянської акаде-
мії Iгнатiй Максимович.
13.11.1803 — у підземній в’язниці на Со-
ловках помер Петро Калнишевський 
останній кошовий Запорізької Січі.
13.11.1889 — народився Остап Вишня, 
талановитий український сатирик і 
гуморист.
13.11.1923 — помер Іван Липа, україн-
ський письменник i громадський дiяч.
14.11.1716 — помер Ґотфрід Вільгельм 
Лейбніц, німецький науковець, мате-
матик і філософ.
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РЕКЛАМА ТА ОГОЛОШЕННЯ

Народний дім „Просвіта“  
запрошує

студентів, які мають бажання розвивати свої вокальні та музичні 
здібності у вокальну студію „Бельканто“ та в оркестр народних ін-
струментів „Первоцвіт“, керівниками яких є народний артист Украї-
ни, соліст Львівської філармонії Мар’ян Шуневич та заслужений діяч 
мистецтв естрадного мистецтва Андрій Олексюк.

За докладною інформацією звертатися за телефонами: 258-26-97, 
258-22-90, або за адресою: Народний дім „Просвіта“, вулиця Кар-
пінського, 8 (комбінат харчування, 5 поверх). 

Як подати оголошення 
в „Аудиторію“

Оголошення приймаємо від підпри-
ємств, організацій та приват них осіб.

Вартість оголошення 
•  комерційного характеру: до 30 слів — 
    70,00 грн.; від 30  до 60 слів — 140,00 грн.;
   понад 60 слів — за тарифами           
    реклами; 
• про загублені документи — 20,00 грн.; 
• співчуття — 30,00 грн.; 
• привітання: до 30 слів — 50,00 грн.;      
від 30 до 60 слів — 100,00 грн.;

Система знижок: більше трьох публі
кацій — знижка 10% від суми замов
лення.

Ціни подано з урахуванням податку на 
додану вартість. 

Крайній термін подання ого ло шен ня — 
десять днів до виходу газети.

 Адреса редакції: 79013, Львів, 
вул. С. Бандери, 12, кімн. 103.                  

Тел. (0322) 258-21-33, 

Е-mail:  audytoriya@gmail.com

Реклама в „Аудиторії“

На внутрішніх сторінках  
(чорно-білий друк)

Частина 
шпальти 1 1/2 1/4 1/8 1/16

Площа, 
см2 450 220 110 50 24

Ціна, грн. 350 250 200 150 100

Примітка: непряма реклама, ювілей- 
ні та інші статті на замов лення — 
50% від тарифів.

На обкла динці  
(остання сторінка,  
повноколірний друк)

Частина 
шпальти 1 1/2 1/4

Площа, см2 450 220 110

Ціна, грн. 500 350 250

Виготовлення  
рекламного блоку  

на замовлення
Незалежно від місця розміщення               
і розміру:

• реалізація ідеї замовника                     
з викорис тан ням матеріалів замов-
ника — 150 грн.;

• реалізація ідеї замовника при 
пошуку матеріалів редакцією — 
250 грн.;

• від розробки ідеї замовника ре-
дакцією до виготовлення кінцево-
го зразка — 350 грн.

Система знижок
За три публікації – 5%, більше трьох 
публікацій – 10% від суми замовлен-
ня.

Крайній термін подання реклами — десять днів до виходу газети.
Адреса редакції: 79013, Львів, вул. С. Бандери, 12, кімн. 103.  

Телефон (0322) 258-21-33. E-mail: audytoriya@gmail.com

Кохані варті 
  теплих слів
А ті, що їх висловлюють, 
— винагороди. Так ми 
собі подумали й маємо 
для всіх закоханих про-
позицію: ви пишете сво-
їй коханій(ому) зізнання, 
вітання, надсилаєте чи 
приносите в редакцію, а 
ми друкуємо його на сто-
рінках „Аудиторії“. Ціна 
такого вчинку — 20 грн. 
Зважте, це дешевше, ніж 
запросити свою пасію на 
каву! 
На тих, хто красиво й 
оригінально виявить свої 
почуття, наприкінці року 
чекатимуть приємні при-
зи. Будьте сміливими й 
щасливими! 

ЕКСПРЕС-ОГОЛОШЕННЯ
Вважати недійсними документи, 
які видав Національний універси-
тет „Львівська політехніка“: 
залікову книжку на ім’я: Станкевич 
Ігор Юрійович; 
студентський квиток на ім’я: Космов-
ський Сергій Ігорович;
студентський квиток № 10967045 на 
ім’я: Коновалов Іван Володимирович;
студентський квиток № 11829047 на 
ім’я: Вовчок Ірина Вікторівна;

студентський квиток ВК № 12281969 
на ім’я: Паляниця Вікторія Сергіївна;
студентський квиток № 11829227 на 
ім’я: Легка Аліна Віталіївна;
студентський квиток № 11870523 на 
ім’я: Опацька Вікторія Володимирів-
на;
Вважати недійсним диплом 
МВ № 893604, який видав Львівський 
політехнічний інститут у 1984 р. на 
ім’я: Атаманюк Світлана Альбертівна.
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Редакція залишає за собою право літературного 
редагування, скорочення текстів. 

Листи, рукописи, ілюстрації не рецензуємо 
і не повертаємо. 
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За зміст і достовірність рекламних оголошень 
відповідає рекламодавець. 

При передруках посилання на „Аудиторію“ 
обов’язкове.

На останній сторінці— світлини Ірини МАРТИН.

МНОГАЯ ЛІТА!
Колектив відділу кадро-
вого забезпечення Націо- 
нального університету 
„Львівська політехніка“ 
сердечно вітає з 80-літнім ювілеєм колиш-
ню багаторічну працівницю

Лідію Антонівну
ШУЛДАН.

Хай щастя панує у Вашому домі
і радість у ньому живе,

здоров’я міцного і доброї долі
хай Бог посилає і Вас береже.

ВІТАЄМО!
Товариство „Просвіта“ 
Львівської політехніки та 
Освітній студентський 
тижневик „Аудиторія“ 
вітають багатолітню ди-
ректорку Міжнародного інституту освіти, 
культури і зв’язків із діаспорою  

Ірину Михайлівну
КЛЮЧКОВСЬКУ

з нагородженням орденом  
княгині Ольги III ступеня. 

Цієї високої державної нагороди нашу про-
світянку удостоєно за значний особистий 
внесок у національне відродження та побу-
дову Української держави, активну участь у 
національно-визвольному русі, багаторіч-
ну плідну громадську діяльність та з наго-
ди 100-річчя проголошення Західноукраїн-
ської Народної Республіки.
Бажаємо Вам, Ірино Михайлівно, не зу-
пинятися на обраному шляху, а й надалі 
об’єднувати й пропагувати світове україн- 
ство. Сили й натхнення Вам у нелегкій 
справі формування нової якості сприйнят-
тя нашої нації в світі. Хай Бог допомагає не 
втомлюватися запалювати серця й душі су-
часної молоді як в Україні, так і далеко за її 
межами.

ѓ

ѓ

МНОГАЯ ЛІТА!
Колектив навчально-ви-
робничої частини Націо- 
нального університету 
,,Львівська політехніка“ щи-
ро вітає зі 60-річним юві-
леєм виконроба відділу капітальних ремонтів  

Василя Юрійовича 
КРУТІЯ.

У цей святковий світлий день,
Коли настав Ваш ювілей,

Ми щиро Вас вітаємо,
Добра і щастя Вам бажаємо,
Хай обминають Вас тривоги,
Хай Бог дарує щастя на путі,

Хай світла, радісна дорога
Щасливо стелиться в житті. 

ч. 33 [3033]
8 — 14 листопада 2018 19



ТОП-події 
тижня  
у Львівській 
політехніці

3с.

13с.

5с.3с.


